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Szanowny Panie Prokuratorze! 
 
 
 Niniejszym, składam wniosek do Prokuratury Krajowej z prośbą o rozważenia 

wszczęcia postępowania karnego wobec senatora Tomasza Grodzkiego, sprawującego 

funkcje Marszałka Senatu. W mojej ocenie działanie Pana Marszałka przekraczają normy 

ustawowe określające uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza publicznego, nadto 

działaniem swym Marszałek Senatu działa na szkodę interesu i dobra publicznego 

podważając wizerunek RP w opinii międzynarodowej, co wypełnia znamiona przestępstwa 

określonego w art. 231. § 1. kk. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Obowiązki i prawa senatorów oraz warunki wykonywania mandatu wynikają z 

Konstytucji RP oraz z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 

ART. 7. KONSTYTUCJI RP stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa.”. Przywołana norma prawna oznacza, że w obrocie 

publicznoprawnym organy władzy publicznej mogą działać wyłącznie i tylko w granicach 

przyznanych ustawowo uprawnień. 

 

 Aktem prawnym określającym szczegółowe obowiązki i prawa senatorów związane 

z organizacją wewnętrzną i porządkiem prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania 

konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu jest 

Regulamin Senatu. Nie przewiduje on dodatkowych uprawnień dla Marszałka Senatu 

w ramach istniejącego zakresu kompetencji, literalnie i językowo wymienionych w art. 8 

tegoż Regulaminu.  

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/ustawy/regulamin.pdf 
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  Marszałek Senatu nie posiada upoważnienia prawnego tzw. delegacji ustawowej do 

występowania i reprezentowania Senatu w tematach spraw ustawowo leżących w jurysdykcji 

Prezydenta I Premiera czy rządu RP, w zakresie prowadzenia rozmów na międzynarodowym 

szczeblu, czy kształtowania polityki zagranicznej Polski. Nie ma prawa podejmowania 

z własnej inicjatywy  spotkań tzw. zwyczajowych czy kurtuazyjnych w tematach spraw 

nienależących do właściwości Senatu, ustawowo przypisanych do właściwości innym 

organom władzy państwowej. Tym bardziej negocjowania czy uzgadniania z organami UE 

polskich ustaw będących w fazie procedury legislacyjnej pod względem zgodności aktu 

ustawowego z prawem unijnym przed ich uprawomocnieniem. Do zadań i obowiązków 

Marszałka Senatu nie należy zapoznawanie i konsultowania treści ustaw z instytucjami 

zagranicznymi w trakcie wykonywania czynności przewidzianych w ramach procesu 

ustawodawczego.  

 

 Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca podejmuje 

czynności nieleżące w granicach jego kompetencji. Chodzi tu o przekroczenie zakresu 

czynności służbowych, do których wykonania sprawca jest uprawniony. Marszałek Senatu 

nie mając tzw. delegacji ustawowej, umocowania prawnego ani innego dodatkowego 

upoważnienie do wystąpienia zagranicą w tematach spraw nienależących do jego 

jurysdykcji, czyniąc to jawnie łamie Konstytucję RP. Marszałek Senatu świadomie 

przekraczając posiadane ustawowo kompetencje dokonał czynu zabronionego, występku 

przeciwko obowiązującemu w Polsce porządkowi prawnemu. 

 

 W działaniach podejmowanych przez Marszałka Senatu, o których donoszą szeroko 

media mamy do czynienie z rażącym naruszeniem prawa, w wyniku którego powstają skutki 

niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności, która wraz z 

zasadą legalizmu stanowią gwarancję demokratycznego państwa prawnego, którym jest RP. 

W świetle powyższych przesłanek, niniejsze wystąpienie – podyktowane troską o dobro 

publiczne i interes RP, dobrego imienia i wizerunku Państwa Polskiego w opinii 

międzynarodowej, uważam w pełni jest słuszne i zasadne.   

 

  

 

  Z poważaniem 

  Marek Pietrzyński 

 

 


